
 

Vacature Pedagogisch Coach 24 uur  
ter vervanging van zwangerschapsverlof 

(uitbreiding tot 36 uur mogelijk als pedagogisch professional) 
 

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs zoekt per 1 december a.s. 
 een enthousiaste pedagogisch coach 

 
Wil jij bijdragen aan de toekomst van onze kinderen? Heb je een passie voor de ontwikkeling van 
kinderen en weet je deze passie over te brengen op de teams die je coacht? Zorg jij voor een 
verhoging van de pedagogische kwaliteit zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Creëer 
je makkelijk een vertrouwensband op verschillende niveaus en zoek je afwisseling in je werk? Lees 
dan snel verder en ontdek wat Stichting Samenwijs jou te bieden heeft! 

 
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt met meer dan 200 enthousiaste en betrokken 
collega’s opvang en onderwijs voor ongeveer 2200 kinderen, op acht Samenwijslocaties in 
Hilvarenbeek en omstreken. Als pedagogisch coach van Stichting Samenwijs lever je vanuit jouw 
persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de ontwikkeling van onze kinderen.  
 
Hoe ziet je dag eruit? 
Je begint je dag op een van locaties die je coacht. Je bezoekt de verschillende groepen en observeert. 
Wat zie je bij de kinderen? Hoe kun je aansluiten bij de ontwikkeling? Wat is jouw rol hierbij? 
Allemaal vragen waarmee jij aan de slag gaat met de professionals op de groep. Terwijl je op de 
groepen bent vraagt een van de professionals jou ook om hulp. Kun je eens meekijken met de 
inrichting van onze themahoek? De kinderen komen niet echt tot spel. Samen met de professional ga 
je kijken naar de hoek. Wat zien we bij de kinderen? Kunnen de kinderen genoeg handelen? Weten 
ze wat ze kunnen doen? Je zet de professional aan het denken en samen kijk je hoe je de hoek zou 
kunnen verbeteren. Je vindt het fijn om kennis en ervaringen te delen, hebt oog voor de 
verschillende niveaus op onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en weet precies hoe je 
onze pedagogisch professionals kunt binden en boeien. Vervolgens heb je overleg met de manager 
om te bespreken wat je hebt gezien, en wat de ontwikkelingen zijn. Samen heb je de coachdoelen 
voor de locatie bepaald waaraan je planmatig werkt.  
Daarna rijd je naar het hoofdkantoor waar je samen met je collega’s van het Centraal Bureau gaat 
lunchen. Na de lunch heb je even tijd om mails te beantwoorden, de administratie bij te werken en 
vast te leggen wat je die ochtend hebt gezien en gedaan. Vervolgens ga je in overleg met je collega-
coach om samen te kijken naar het VE-beleid. Er zijn wat wijzigingen geweest die ook vertaald 
moeten worden in het beleid. Je spart samen over wat je belangrijk vindt, wat je hebt gesignaleerd 
op de locaties en hoe je hen kunt ondersteunen d.m.v. beleid. Je past het beleid aan op papier en 
legt het voor aan de bestuurder. Met een tevreden gevoel sluit je jouw dag af en ga je naar huis. 
 
Wat ga je nog meer doen? 
Naast pedagogisch coach ben je ook VE-coach. Je ondersteunt professionals bij het uitvoeren van 

begeleidingsplannen die zijn opgesteld voor kinderen met een specifieke ontwikkelingsbehoefte. Hoe 

gaat het met het kind dat bijvoorbeeld de taal niet spreekt? Wat bied je aan? Hoe ondersteun je het 

kind extra? Je doel is om een kind zich veilig en vertrouwd te laten voelen en de Nederlandse taal 

eigen te laten maken. Daarnaast ondersteun je bij het vormgeven van de programma’s, methoden en 

instrumenten en borg je de trainingen in de praktijk. Je fungeert als voortrekker en voorloper bij 

veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.  

  



 

 

Welke kennis en competenties heb jij? 
Vanzelfsprekend beschik je over een relevante afgeronde pedagogische hbo-opleiding.  
Je hebt kennis van ontwikkelingsgericht werken, hebt een klantgerichte instelling en beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk.  
De begrippen energiek, enthousiast en sprankelend omschrijven jouw karakter.  

Je bent overtuigend en bezit van nature een helikopterview. Verder ben je ondernemend, 
zelfstandig en neem je initiatieven. 
 
Past bovenstaande bij je? Dan is Samenwijs op zoek naar jou! 
Stichting Samenwijs vindt het belangrijk dat jij tevreden bent en dat je het fijn vindt bij ons, zodat we 

samen de allerbeste dienstverlening kunnen bieden. Wij zorgen daarom voor: 

• Een fijne werkomgeving in Hilvarenbeek en omstreken waar je wordt uitgedaagd het beste uit 
jezelf te halen; 

• Leuke collega’s en een goede werksfeer; 
• Een laptop en mobiele telefoon van Samenwijs; 
• De mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken, conform het thuiswerkbeleid van Samenwijs; 
• Een arbeidsovereenkomst van 24 uur voor de periode van vervanging zwangerschapsverlof, 

waarbij je flexibel inzetbaar bent, verdeeld over meerdere dagen per week. Uitbreiding tot 36 
uur is mogelijk als pedagogisch professional. 

• De functie is ingeschaald in schaal 9 conform cao Kinderopvang. Dit betekent een bruto 
maandsalaris tussen € 2.979,- en € 4.019,- o.b.v. een 36-urige werkweek.  

Ben jij enthousiast geworden? Spreekt de functie je aan? Laat ons dan weten waarom jij enthousiast 
bent én maak ons enthousiast over jou! Vertel ons waar jij energie van krijgt en wat jij belangrijk 
vindt in je werk. Verder lezen we graag in je cv welke kennis en ervaring je hebt vanuit opleiding en 
eerdere werkervaring.  

Reageren kan tot 1 september 2022 door je sollicitatie inclusief je motivatiebrief te sturen naar de 
afdeling Personeelszaken via personeel@stichtingsamenwijs.nl. 

Voor vragen naar aanleiding van de vacature kun je contact opnemen met Ingrid Ragas. Zij is 
bereikbaar op telefoonnummer 06-28047821 en helpt je graag verder. 

Planning sollicitatiegesprekken 
De 1e gesprekken vinden plaats op woensdag 7 september 2022, tussen 11.00 en 14.00 uur. 
De 2e gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 september 2022, tussen 13.00 en 16.00 uur. 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgt een interne kandidaat de voorkeur.  

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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